MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
- CONSILIUL LOCAL–
HOTĂRÂREA NR.35
privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a
Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din
colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea

Consiliul local al municipiului Drăgăşani, întrunit în şedinţa ordinară din data de
02.04.2020, la care participă un număr de 16 consilieri, din totalul de 19 consilieri în funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii, dl. consilier Nedelcu Sorin-Gabriel a fost ales
preşedinte de şedintă;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Drăgăşani,
înregistrat sub nr. 10628/02.04.2020 şi raportul de specialitate al Direcției Serviciilor Publice,
înregistrat sub nr. 10630/02.04.2020, prin care se propune aprobarea documentelor necesare
demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de
salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul
Vâlcea;
Având în vedere:
- adresa nr. 4845/26.03.2020 a Consiliului Județean Vâlcea privind necesitatea
aprobării documentației de atribuire pentru contractual de”Delegare prin concesiune a
Seviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în
Județul Vâlcea”;
- rapoartele de avizare ale: Comisiei pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, agricultură,
gospodărire comunală, servicii şi comerţ, Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii şi liniştii publice şi
- avizul de legalitate dat de secretarul municipiului proiectului de hotărâre, înregistrat
sub nr.10631/02.04.2020;
În baza prevederilor:
- art.867-870 din Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin.(2) litera d), alin. (7) litera n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind
regimul deşeurilor;
- Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi

concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile
de servicii;
- Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentuluicadru al serviciilor de salubrizare a localităţilor;
- Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare
a deșeurilor;
- Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific
serviciului de salubrizare a localităţilor;
- Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de
sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
- Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractuluicadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;
- Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de Salubrizare a
localităților din Județul Vâlcea,
- Contractului de Finantare nr. 147/21.11.2017 încheiat între Consiliul Județean
Vâlcea și Autoritatea de Management pentru POIM, în vederea implementării proiectului
„Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”
În temeiul art.139 alin.(2) lit.d) și art.196, alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
cu un număr de 16 voturi “pentru”, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 – Se aprobă modalitatea de organizare, funcționare și realizare a serviciului de
salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul
Vâlcea, sub forma gestiunii delegate.
Art.2 - Se aprobă “Studiul de oportunitate și fundamentare pentru delegarea prin
concesiune a serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor
municipale în Județul Vâlcea“, în forma prezentată în Anexa I, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3 – Se aprobă “Documentația de atribuire pentru delegarea prin concesiunea
serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în
Județul Vâlcea“, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care
cuprinde urmatoarele secțiuni:
 Sectiunea I –Caiet de Sarcini
 Sectiunea II – Formulare
 Sectiunea III – Instrucțiuni pentru ofertanți
 Sectiunea IV – Condiții Contractuale
Art.4 – Se aprobă “Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de
salubrizare din județul Vâlcea”, așa cum este prevazut în Anexa III, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.5 – Se împuterniceste domnul Nedelcu Cristian, primarul Municipiului Drăgășani,
ca, în numele și pentru Municipiul Drăgășani, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din
Județul Vâlcea“Studiul de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului
de colectare si transport deseuri municipale in judetul Vâlcea și administrarea și operarea
stațiilor de sortare”, “Documentatia de atribuirepentrudelegareagestiunii serviciului de
colectare și transport a deșeurilor din județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de

sortare Râureni și Brezoi” și “Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de
salubrizare din judetul Vâlcea”, asa cum sunteleprevazute in Anexa I, Anexa II și Anexa III,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 – Se împuterniceste domnul Nedelcu Cristian, primarul Municipiului Drăgășani,
ca, în numele și pentru Municipiul, să aprobe numirea membrilor Comisiei de licitație pentru
derularea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare
și transport a deșeurilor din județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de sortare
Râureni și Brezoi.
Art.7 – Se acordă mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul
de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea (ADI Salubrizare), pentru:
a) Publicarea anunțului de concesionare aferent procedurii de atribuire a contractului de
delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor din județul Vâlcea
și administrarea și operarea stațiilor de sortare Râureni și Brezoi;
b) Publicarea documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciilor de
colectare si transport deseuri municipale în județul Vâlcea și administrarea și operarea
stațiilor de sortare, prevazută la art. 3 din prezenta hotărâre;
c) Derularea procedurii de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a
Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor
municipale în Județul Vâlcea”(elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de
posibilii ofertanți, efectuarea modificarilor necesare, după caz, evaluarea ofertelor,
întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor din cadrul procedurii de
achiziție și orice alte documente necesare derulării și finalizării procedurii de
achiziție);
d) Semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a
deșeurilor din județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de sortare Râureni și
Brezoi, în numele și pe seama Municipiului Drăgășani, de către reprezentantul legal al
Asociatiei, domnul Adrian Cosac – Președintele Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea.
Art. 8 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Vâlcea - Unitatea de
Implementare a Proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor
solide în judeţul Vâlcea”, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de
Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, Prefectului Judeţului Vîlcea şi va fi adusă la
cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
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